Brukerveiledning for videomøter med join.nhn.no
Join.nhn.no er en nettleserbasert videoløsning som ikke krever nedlasting. Løsningen er
godkjent for bruk i helsesektoren. Videomøter foregår i sanntid og verken lyd eller bilder
lagres.
Nr.
1.

Step

Forberedelse til ditt videomøte.

Forklaring

Det tar litt tid å logge seg inn.
Start innloggingen senest 10 minutter før
avtalt tid.
Sitt i et lukket rom /avgrenset område, slik
at taushetsbelagt informasjon ikke kan
overhøres av andre.
Posisjonere din PC, Mac, nettbrett eller
mobil slik at du er synlig for kameraet uten
å måte holde det.
For god bildekvalitet, anbefales det at du
har godt lys mot ansiktet. Unngå lys fra
vindu bak deg.
Bruk hodetelefoner.
Samme grunnregler følges for kurs via video
som ved ordinære oppmøtekurs.
Ved aktivt å ringe til avtalt møterom gir du
samtykke til deltakelse av kurs via video.
Samtykke kan trekkes tilbake ved å avslutte
videomøte.

2.

Join.nhn.no fungerer fra frittstående
PC, Mac nettbrett og mobil.
Åpne nettleser Google Chrome
(Egde, Firefox eller Safari kan også
brukes)
Gå inn på http://join.nhn.no
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3.

Skriv inn ditt navn: For- og etternavn.
Klikk «OK»
Obs! Bruk headset. Dette for å unngå
«feedback» av lyden.

4.

Sjekk at du ser deg selv og at
indikator for lyden din (grønn linje)
rører seg når du snakker.

Klikk på det grønne videosymbolet for
å starte et videomøte.
5.

Skriv inn det 6-siffret videomøterom
nummer du har fått tilsendt.
Klikk på det videosymbolet på nytt.

6.

Ikke skriv noe i feltet for pin-kode.
Du trenger bare å klikke på «Delta».

7.

Om du har logget på før
møtelederen, vil du få beskjed
«Velkommen. Venter på
behandler…».
Møtelederen vil slippe deg inn så fort
de er klar.
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8.

Du er nå inne i det virtuelle
møterommet

Obs! Ved problemer med lyd eller
bilde under videomøte – prøv å klikke
«refresh» i browseren.
9.

For å skru av/på kameraet eller lyd
klikk på «Kamera» og «Mikrofon»
ikoner.
Obs! Det kan være lurt å skru av
mikrofonen når du ikke snakker, for å
unngå unødvendig støy i samtalen.

10.

Hvis du skal tilknytte eksternt kamera
eller mikrofon
a) Trykk på pilen på venstre side
av skjermen

b) Trykk på de tre prikkene
øverst i høyre hjørne
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c) «Velg medieenheter»

d) Velg aktuell lyd- og bildekilde

11.

Avslutt møtet ved å klikke på «av»
knappen.
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